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1. Voorgeschiedenis 

1.1. Ieders Mond Gezond 
‘Ieders Mond Gezond’ (IMG) is een mondzorgproject, dat in 2014 werd opgezet en uitgevoerd door de 

eenheid Mondgezondheid en Maatschappij van de Universiteit Gent. Het project had als doel de 

bestaande sociale ongelijkheid in de mondzorg tegen te gaan door het inzetten van mondzorgcoaches. 

Dit zijn brugfiguren die door tandheelkundige experten worden opgeleid om personen in kansarmoede 

op gezinsniveau bij te staan in hun preventieve mondzorg en hulp te bieden bij de toeleiding naar 

professionele zorg.  

Voor de periode augustus 2016 - december 2016 werd een subsidie toegekend door Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (MB_2016_20160718). In deze pilootfase werd 

een opleidingsmodule ontwikkeld voor intermediairen die hen zou opleiden tot mondzorgcoaches. 

Deze module bestond uit een tweedaagse opleiding, ondersteund door een uitgebreide syllabus en 

onderbouwde website. Door de grootte van de doelgroep en de diversiteit ervan, wordt uitgegaan van 

het principe ‘train the trainer’. Door het opleiden en ondersteunen van intermediairen, die op hun 

beurt verantwoordelijk zijn voor een specifieke doelgroep, kan via een cascadesysteem een grote 

doelgroep efficiënt bereikt worden. De intermediairen bieden hierbij een sterke potentiële 

meerwaarde, daar zij vanuit andere domeinen zeer veel expertise hebben in het werken met de 

doelgroep. Wanneer hier de meest relevante kennis en ondersteuning op vlak van mondzorg aan 

wordt gekoppeld, kunnen de intermediairen gepaste hulp bieden vanuit hun reeds opgebouwde 

vertrouwensband met de doelgroep. 

In 2017 werd de verdere uitvoering van het project IMG ingekanteld binnen het pas opgerichte Vlaams 

Instituut Mondgezondheid, gekend onder de naam “Gezonde Mond”, dat sindsdien fungeert als 

kenniscentrum om preventieve methodieken m.b.t. mondzorg te ontwikkelen en bestaande 

methodieken te continueren. Vanuit Gezonde Mond werden alle acties binnen IMG gecoördineerd en 

gerapporteerd. 

Sinds 2017 werd de werking en het netwerk van Ieders Mond Gezond verder uitgebreid en verstrekt 

bij organisaties als VVSG, Logo’s, regionale en lokale afdelingen van de beroepsverenigingen van 

tandartsen, netwerk tegen armoede, OCMW’s en gemeentebesturen, Huizen van het Kind, CLB’s en 

lokale organisaties van kansarmen. ‘ 

De vooropgestelde doelstellingen voor 2017-2018 waren duidelijk behaald met aan het eind van 2018 

58 nieuw opgeleide mondzorgcoaches en een mondscreening bij 865 personen in kansarmoede. De 

vereiste materialen werden ontwikkeld en verspreid onder de mondzorgcoaches en de doelgroep, en 

het contacteren en informeren van lokale tandartsen werd ook geïntensiveerd. 

 

1.2. Het concept ‘mondzorgcoach’ 

1.2.1. Profiel 
De mondzorgcoach wordt gedefinieerd als een persoon die voldoende ervaring heeft met de 

leefwereld van de doelgroep en, na opleiding, kennis heeft over de verschillende aspecten van 

mondzorg, en een positieve attitude vertoont. Deze mondzorgcoaches kunnen zowel professionals, 

studenten, gepensioneerden, werklozen als ervaringsdeskundigen (personen uit de doelgroep) zijn. 
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Als vereiste werd gesteld dat de mondzorgcoach voldoende Nederlands kon spreken om zowel de 

opleiding te begrijpen als om een vlotte communicatie met de tandarts te kunnen garanderen.  

1.2.2. Takenpakket 
Aan de coach wordt gevraagd om personen uit de doelgroep te begeleiden in hun mondzorgtraject. 

Deze begeleiding omvat volgende zaken: 

Voorbereiding: 

• Het vooraf volgen van een tweedaagse opleiding rond mondzorg. Alle informatie die in deze 

opleiding gegeven wordt, is achteraf online te raadplegen en wordt ook in de vorm van een 

syllabus meegegeven. 

• Het invullen van een evaluatieformulier na de opleiding.  

• Het nagaan of de deelnemers administratief in regel zijn (mutualiteit, medische kaart, andere). 

• Het ondertekenen van een document waarbij zij de vertrouwelijkheid van de 

persoonsgegevens die zij verkrijgen garanderen. 

Concrete taken: 

• Het organiseren van mondscreenings binnen hun organisatie in samenwerking met 

medewerkers van IMG en een vrijwillige tandarts, als eerste drempelverlagend moment. 

• Het maken van een eerste afspraak bij de tandarts. 

• Het meegaan met de deelnemers naar de eerste afspraak bij de tandarts of een medewerker 

afvaardigen om deze begeleiding op zich te nemen. De opvolging en het contact met de 

tandarts blijven echter wel de verantwoordelijkheid van de mondzorgcoach, niet van de 

medewerker. 

• Het noteren van vervolgafspraken en de deelnemers hieraan herinneren. Indien de deelnemer 

een afspraak bij de tandarts niet nakomt, dient dit besproken te worden en kan de deelnemer 

een volgende maal opnieuw begeleid worden in het nakomen van de eerstvolgende afspraak. 

• Het stimuleren van preventie mondzorg binnen de eigen organisatie. 

• Het begeleiden en ondersteunen van de deelnemer in het opvolgen van het zorgtraject, zowel 

wat betreft de curatieve als de preventieve aspecten. 

1.2.3. Selectie van mondzorgcoaches 
Het uitbouwen van een netwerk is een zeer belangrijke doelstelling van het project. We proberen 

steeds nieuwe organisaties en mondzorgcoaches te sensibiliseren, met een effectieve en duurzame 

samenwerking als uiteindelijk doel, waarbij preventieve mondzorg en toeleiding tot de eerstelijnszorg 

een structureel onderdeel uitmaken van de werking van de organisatie.  

Het aanschrijven van organisaties verloopt via een cascadesysteem (zie verder). IMG richt zich in 

hoofdzaak tot intermediairen op organisatieniveau. Alle organisaties die zich inzetten voor personen 

in kansarmoede en/of maatschappelijk welzijn komen hiervoor in aanmerking, zowel 

overheidsorganisaties, gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties. Belangrijk is 

dat de organisatie en de potentiële mondzorgcoach een directe link heeft met mensen in kansarmoede 

en ook een actieve rol wil spelen in de doorverwijzing naar professionele mondzorg.   

Indien een organisatie aangeeft geïnteresseerd te zijn in het project, wordt gestart met het geven van 

een projectvoorstelling (indien mogelijk op locatie). Als een organisatie vervolgens aan de slag wil gaan 
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met het project nodigen we één of meerdere medewerkers uit voor het volgen van de opleiding tot 

mondzorgcoach. Men hoeft hiervoor niet aan bepaalde criteria voldoen. Iedereen die interesse heeft 

in het project kan de opleiding tot mondzorgcoach volgen.  
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2. Facultatieve projectsubsidie 2019-2020 
2.1. Doelstellingen 

Na het verlengen van de projectsubsidies voor de periode 1 januari 2019 to 31 december 2020, werden 

de doelstellingen aangepast en uitgebreid. Met de subsidiërende overheid werd op 8 april 2019 in een 

ministerieel besluit het volgende vastgelegd: 

Het project heeft als doel het terreinwerk te versterken door het structureel verankeren en uitbreiden 

van mondzorgcoaches. Dit zijn brugfiguren die door tandheelkundige experten worden opgeleid om 

personen in kansarmoede op gezinsniveau bij te staan in hun preventieve mondzorg en hulp te bieden 

bij de toeleiding naar professionele zorg. 

De subsidie was bedoeld voor de volgende activiteiten: 

• bestendigen en uitbouwen van de bestaande contacten met relevante 

partners/intermediairen. Er zal hiernaast een verdere samen verdere samenwerking 

uitgebouwd worden rond mondgezondheid met de Huizen van het kind, Sociaal Huizen en 

Logo’s 

• Intensief coachen en begeleiden van de lokale organisaties die actief kansengroepen 

ondersteunen en begeleiden 

• Het implementeren van de ontwikkelde opleiding in nieuwe regio’s, met een frequentie van 

3x een tweedaagse opleiding per jaar 

• Verder evalueren van het effectieve begeleidingstraject dat in de pilootfase werd geïnitieerd, 

en dit op langere termijn. Het aantal intervisiemomenten zal opgedreven worden 

• Het uitbouwen van interdisciplinaire samenwerkingen met andere gezondheidswerkers op 

zowel beleidsniveau als lokaal niveau 

• Het uitbouwen van duurzame contacten en wederzijds vertrouwen tussen lokale 

welzijnsorganisaties/partners en plaatselijke tandartsen, door middel van intensieve 

bemiddeling en informeren van alle actoren.  

2.2. Personeelsbezetting 
Bij de start van het project in 2019 waren twee projectmedewerkers actief voor het project Ieders 

Mond Gezond, voor een totaal van 1.0 FTE: één voor 0.4 FTE (Rudi Verbeeck) en één voor 0.6 FTE (Els 

Mostien). Vanaf 2019 voerden zij de opdrachten van IMG uit in samenwerking met de coördinator van 

het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), die voor 0.8FTE in dienst was van binnen 

Gezonde Mond (Eline Deblaere). Per 1 april 2020 stopte de projectmedewerker met 0.6 FTE, en werd 

er een vacature opgesteld voor 0.6 FTE in de regio Antwerpen/Limburg. Per 1 mei werd een nieuwe 

medewerker aangesteld voor 0.4 FTE in de regio Gent (Ruth Sederel), om later, in september 2020, 

nog een tweede nieuwe projectmedewerker in Limburg aan te nemen voor 0.5 FTE (Liese Stals). Per 1 

november 2020 stopte de coördinator vanuit Gezonde Mond. Haar takenpakket voor IMG werd 

tijdelijk opgevangen door de voorzitter van Gezonde Mond en de verantwoordelijke van de 

themagroep Personen in Kansarmoede. Bij het afsluiten van de facultatieve projectsubsidie in 

december 2020 bedroeg de personeelsbezetting 1.3 FTE. Bij het inkantelen van het project IMG in de 

nieuwe beheersovereenkomst met Gezonde Mond (2021-2025), werden de drie huidige 

personeelsleden van IMG mee overgenomen. 
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Naast de inzet van betaalde werkkrachten, werd dit project ondersteund en mogelijk gemaakt door 

onbezoldigde medewerkers (eigen inbreng). Voor de wetenschappelijke eindverantwoordelijkheid en 

rapportering werd het project ondersteund door Prof. Dr. Luc De Visschere (UGent) en Dr. Martijn 

Lambert (UGent). Vanuit de universiteiten UGent en KU Leuven werden ook gratis experten ter 

beschikking gesteld voor het opstellen en uitvoeren van de tweedaagse opleidingen.  

Op het gebied van ICT wordt het project ondersteund door Anton Yerin. De software die zowel intern 

als extern wordt gebruikt in functie van het project zijn door hem ontwikkeld. Op dit moment bouwt 

hij een nieuw systeem voor de interne communicatie (CoSys), wat in de loop van 2021 in gebruik 

genomen zal worden. 

Voor het opstellen van de mondstatussen werden vrijwillige tandartsen bij het project betrokken, die 

samen met de projectmedewerkers de verschillende organisaties bezochten over heel Vlaanderen. In 

2016 begon het project met 3 vrijwilligers, en dit aantal is gegroeid naar 7 vrijwillige tandartsen. Eind 

2019 werden voor deze medewerkers vrijwilligerscontracten opgesteld. Een voorbeeld hiervan is te 

vinden in bijlage 1.  

Ten slotte werd er ook in 2019-2020 een belangrijke inspanning geleverd door Gezonde Mond en haar 

penhouder (Verbond der Vlaamse Tandartsen, VVT) voor het coördineren van de begroting, de 

logistiek gekoppeld aan tewerkstelling en de noodzakelijke secretariële ondersteuning. Het spreekt 

voor zich dat de vooropgestelde doelstellingen nooit in dezelfde mate gehaald konden worden zonder 

deze bijdragen. 
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3. Resultaten 

3.1. Deelnemende organisaties 
Het actief rekruteren van de organisaties en de mondzorgcoaches verloopt volgens een vaste 

flowchart:  

• Potentiële organisaties worden in eerste instantie per e-mail op de hoogte gebracht van het 

project. Ze ontvangen de projectvoorstelling via mass-mail, waarbij ze bij interesse hun 

contactgegevens kunnen achterlaten 

• Bij een aanmelding van een nieuwe organisatie, wordt deze gecontacteerd door een 

medewerker van IMG en wordt een afspraak vastgelegd. Sinds de uitbraak van COVID-19 

verliepen de meeste overlegmomenten via een online-overlegplatform. Tijdens dit eerste 

contactmoment stellen de projectmedewerkers het project voor a.d.h.v. een PowerPoint-

presentatie.  

• Vervolgens wordt met de organisatie een traject op maat voorgesteld, volgens de 

mogelijkheden en capaciteit van de organisatie. Het project Ieders Mond Gezond werkt niet 

met een vast protocol, maar wil preventieve mondzorg en toeleiding naar professionele zorg 

verankeren in samenspraak met alle relevante sociale actoren (organisatie, lokale besturen, 

lokale tandartsen).  

Het pilootproject in 2016 richtte zich om pragmatische redenen op organisaties in  gemeenten met 

een kansarmoede-index hoger dan 10% (volgens de kansarmoede-index van Kind&Gezin). Voor de 

periode 2019-2020 werd geen rekening meer gehouden met de kansarmoede-index van de gemeente 

of stad waar organisaties actief waren. Toch blijkt uit tabel 1, waarin de deelnemende steden en 

gemeenten staan weergegeven waarin IMG in 2019-2020 actief was, dat geïnteresseerde organisaties 

toch in hoofdzaak gelegen zijn in steden en gemeenten met een relatief hoge kansarmoede-index. In 

figuur 1 is op een kaart weergegeven hoe de spreiding van actieve mondzorgcoaches er in Vlaanderen 

op dit moment eruitziet. 

Gemeente % kansarmoede 2019 # organisaties # coaches 

Antwerpen  
Antwerpen 30,4 % 1 1 

Geel 15,3 % 2 1 

Lier 13,8 % 1 1 

Mechelen 14,8 % 1 1 

Mol 13,5 % 1 Vanaf 2021 

Vlaams-Brabant  
Leuven 16,0 % 3 11 

Tienen 21,8 % 1 1 

Vilvoorde 16,8 % 1 1 

Oost-Vlaanderen  
Aalter 7,3 % 1 1 

Eeklo 24,1 % 1 0* 

Gent 22,0 % 8 18 

Geraardsbergen 19,2 % 3 5 

Lokeren 13,6 % 2 6 

Merelbeke 3.8% 1 2 
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Ronse 20,7 % 1 3 

Zele 16,4% 1 1** 

Zelzate  23,2 % 1 2 

West-Vlaanderen  
Ieper 14,1 % 1 2 

Kortrijk 16,2 % 4 5 

Oostende 30,1 % 2 2 

Wervik 14,8 % 1 3 

Limburg 
Beringen 15,4% 1 0* 

Genk 27,3% 1 Vanaf 2021 

Hasselt 16% 1 Vanaf 2021 
Tabel 1: Lijst van gemeenten per provincie waar IMG actief is in 2019-2020, met hun respectievelijke kansarmoede-index 

(Kind&Gezin, cijfers voor 2019).  

* coaching d.m.v. screenings en actieve begeleiding naar tandarts, maar (nog) geen opleiding  

** Eind 2020 niet meer actief 

Voor de uitbreiding van het project in 2019 -2020 werd vooropgesteld om een correcte spreiding te 

voorzien over het volledige Vlaamse grondgebied, met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Uit het eindrapport voor de periode 2017-2018 bleek dat extra inspanningen vereist waren 

om een verhoogde participatie te creëren in de provincies Antwerpen en Limburg. Om die reden werd 

eerst een medewerker uit de provincie Antwerpen aangeworven. Na het vertrek van deze 

medewerker, werd vanaf september 2020 het team van Ieders Mond Gezond versterkt door een 

nieuwe collega uit Limburg, om zo blijvend de provincies Antwerpen en Limburg te kunnen bereiken 

voor uitbreiding van het project.  

De actieve rekrutering en opleiden van mondzorgcoaches in Limburg en Antwerpen stond gepland 

voor 2020. Helaas werd deze planning doorkruist door COVID-19. Aangezien eerst werd aangenomen 

dat dit een vrij kortdurend probleem zou zijn, werd het actief aanspreken van en fysiek bezoeken van 

organisaties uitgesteld tot na de pandemie, waarvan iedereen initieel dacht dat dit in de zomer achter 

de rug zou zijn. Het virus bleek echter een andere waarheid te hanteren, waardoor het kennismaken 

met nieuwe organisaties in Antwerpen en Limburg toch diende plaats te vinden tijdens de pandemie. 

Eind 2020 werden 125 organisaties daar per mail gecontacteerd om het project voor te stellen en de 

mogelijkheid tot samenwerking te exploreren. In figuur 2 is het bericht weergegeven zoals dit 

verstuurd is naar de 125 organisaties, en figuur 3 toont een kaartweergave van de gemeentes waar 

deze organisaties gelegen zijn. De eerste contacten werden gelegd, en voor 2021 (na de COVID-19-

pandemie) kan verwacht worden om het aantal organisaties verder uit te breiden.  
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Figuur 1: overzicht van actieve organisaties in Vlaanderen 

 

Figuur 2: Standaardmail naar organisaties in Limburg en een deel Antwerpen eind 2020 
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Figuur 3: Overzicht van de steden en gemeenten waarbinnen primair nieuwe contacten werden gezocht.  

 

3.2. Opleiding tot mondzorgcoach 
In 2019 werd 3 keer een tweedaagse opleiding tot mondzorgcoach gegeven, zoals voorzien in de 

doelstellingen. De opleidingen gingen door in Kortrijk (16 en 23 April), Mechelen (14 en 21 mei) en 

Gent (5 en 14 november). De data van elk van deze 3 sessies werden gezamenlijk gecommuniceerd 

naar alle potentiële mondzorgcoaches. Deze konden op basis van hun eigen agenda vrij kiezen waar 

ze de eerste en tweede opleidingsdag wensten bij te wonen.  

Naar aanleiding van een bevraging onder de mondzorgcoaches (zie verder) werd begin 2020 besloten 

om duur van de opleiding te reduceren tot één dag zonder verlies van de noodzakelijke inhoud. Deze 

ingreep werd toegepast om de drempel tot deelname bij potentiële kandidaten te verlagen. De tweede 

opleidingsdag werd vervangen door een hands-on sessie ter plaatse in de organisatie, waarbij 

medewerkers van Ieders Mond Gezond de mondzorgcoaches één-op-één bijstonden bij het concreet 

doorverwijzen van mensen naar de tandarts, met praktische tips en instructies.  

De voorlopige resultaten van de afgelopen periode staan weergegeven in tabel 2. In totaal werden in 

2019 25 nieuwe mondzorgcoaches opgeleid uit 16 verschillende organisaties. Twee coaches waren 

wegens omstandigheden (ziekte, transport) verontschuldigd voor de tweede opleidingsdag. 

Zoals reeds aangehaald onder 3.1, spreekt het voor zich dat het aantal nieuw opgeleide coaches binnen 

dit rapport niet losgekoppeld kan worden van de COVID-19-pandemie die losbarstte in maart 2020. 

Het steeds verschuiven van de deadlines van de maatregelen heeft ertoe geleid dat de voorziene 

opleidingsdata in 2020 steeds verschoven dienden te worden, en er in 2020 geen enkele nieuwe 

mondzorgcoach opgeleid kon worden. Er stonden in eerste instantie twee opleidingen gepland in april 

(21 en 28 April), waarna er ook in het najaar nog opleidingen zouden georganiseerd worden. De 

geplande opleidingen van het voorjaar werden in eerste instantie naar mei en juni verschoven, maar 

door nieuwe verstrengingen opnieuw uitgesteld tot november en december. Ook deze laatste 

opleidingsmomenten werden uiteindelijk geannuleerd. Nochtans was er wel degelijk interesse in de 

opleidingen. Voor de geplande opleidingsmomenten hadden zich in totaal 55 deelnemers 

ingeschreven uit 27 verschillende organisaties.  

Toen duidelijk werd dat de maatregelen veel langer zouden aanhouden, dan initieel gedacht, werd het 

alternatief van online-opleidingen geëxploreerd. De opleiding heeft echter een essentieel praktisch 

aspect waarbij interactie tussen de deelnemers van groot belang is. De voorkeur gaat dan ook steeds 

uit naar een vorming met fysieke aanwezigheid. Na bevraging van de mensen die zich opgegeven 
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hadden voor de eendaagse opleiding eind 2020, bleek ook bij hen dat de voorkeur lag bij een fysieke 

opleiding. Omdat er eind 2020 nog geen zicht was op verbetering van de situatie betreffende de 

pandemie, werd besloten om begin 2021 alsnog een gedeelte van de opleiding online te organiseren. 

Hierbij werd de eendaagse opleiding opgesplitst in een halve dag online-vorming waarbij alle 

theoretische informatie gebundeld werd, en een halve dag praktische vorming, waarbij een 

medewerker per organisatie fysiek langskwam om de coaches van de betreffende organisatie een 

meer praktische vorming te geven (met inachtneming van de mondmaskerplicht en social distancing). 

  

Locatie Opleidingsdag I Opleidinsdag II 

Datum  # deelnemers Datum # deelnemers 

Kortrijk 16 april 2019 5 23 april 2019 5 

Mechelen 14 mei 2019 10 21 mei 2019 11 

Gent 5 november 2019 8 14 november 2019 8 

 Tabel 2: aantal aanwezigen op de verschillende opleidingsdagen in 2019-2020 

 

3.3. Mondscreenings 
Na het opleiden van mondzorgcoaches werd met de betreffende organisaties overlegd om één of 

meerdere data vast te leggen waarop leden van hun doelgroep konden deelnemen aan een gratis 

mondscreening door een erkende tandarts. Deze onderzoeken vonden steeds plaats in de betreffende 

organisatie zelf, om zo laagdrempelig mogelijk te werk te gaan. 

In het jaar 2019 werden in totaal 510 personen onderzocht en waar nodig doorverwezen naar een 

lokale tandarts in de buurt. Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal onderzochte personen in 2019 

per organisatie. 

 Organisatie Locatie Aantal onderzochte personen 

Het Anker Oostende 6 

WGC Caleido Leuven 17 

CAW Zuid-West Vlaanderen Kortrijk 15 

De Tinten Gent 117 

WGC De Central Leuven 86 

De Olijfboom Gent 6 

De Fontein Gent 28 

Kaboes Ronse 12 

Lokaal Bestuur Geel 10 

OCMW Beringen 43 

Samenlevingsopbouw Lokeren 20 

St-Michielsbeweging Kortrijk 9 

Lokaal Bestuur Eeklo 44 

VCLB Groeninge Kortrijk 20 

Werkgroep vluchtelingen Gent 11 

WGC De Zilveren knoop Lier 14 

WGC ‘t Spoor Borgerhout 22 
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WGC De Vaart Vilvoorde 17 

WGC Wel en Wee Mechelen 13 

Tabel 3: aantal onderzochte personen per organisatie voor het jaar 2019 

 

Tabel 4 geeft een balans weer van het aantal onderzochte personen in de periode januari 2020 tot 

december 2020. Ondanks de beperkingen in het kader van COVID-19, kon toch een 

mondgezondheidsstatus opgesteld worden bij 348 personen. Toch had COVID-19 ook hier 

ontegensprekelijk een negatieve impact. Dit door de geldende richtlijnen van de federale en lokale 

overheden, maar ook de inrichting van de locatie, waardoor het in sommige organisaties niet mogelijk 

was om op een veilige manier de mondonderzoeken te laten plaatsvinden. 

Organisatie Locatie Aantal onderzochte personen 

Lia Wervik Wervik 27 

Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop Lier 44 

Wijkgezondheidscentrum De Central Leuven 58 

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt Leuven 53 

Wijkgezondheidscentrum Caleido Leuven 43 

Wijkgezondheidscentrum De Vierkappes Tienen 12 

Wijkgezondheidscentrum t’ Spoor Borgerhout 30 

De Tinten Gent 81 

Tabel 4: aantal uitgevoerde mondonderzoeken per organisatie voor het jaar 2020  

 

Zoals eerder beschreven werkt IMG bij de mondscreenings met vrijwillige tandartsen, die vanuit hun 

persoonlijk engagement een steentje willen bijdragen aan toegankelijke zorg voor mensen in een 

sociaal kwetsbare situatie. Momenteel bestaat ons team uit zeven vrijwillige tandartsen. We zijn 

steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers en hopen in de toekomst ons team verder te kunnen 

uitbreiden.  
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4. Evaluatie door de deelnemende organisaties 
Om de werking van Ieders Mond Gezond tussentijds te evalueren, werden begin 2020 alle 

deelnemende organisaties met mondzorgcoaches (n=38) gevraagd om deel te nemen aan een 

kwalitatieve bevraging over hun tevredenheid en opmerkingen over het project. Deze 

telefoongesprekken volgden telkens een vast verloop, waarbij achtereenvolgens volgende zaken 

werden geëvalueerd: de mondscreenings in de organisatie, de bereikbaarheid van het team van IMG, 

de gebruiksvriendelijkheid van het registratiesysteem, de opleiding, drempels bij het coachen en 

andere algemene opmerkingen. 

Het gesprek bevatte zowel kwantitatieve gegevens, waarbij de deelnemers op een schaal van 1 tot 5 

dienden aan te geven in welke mate ze akkoord gingen met een stelling, als kwalitatieve gegevens, 

waarbij de deelnemers hun belangrijkste opmerkingen konden formuleren bij een aantal open vragen.  

In totaal gingen 27 mondzorgcoaches uit 23 verschillende organisaties in op de uitnodiging tot een 

evaluatiegesprek over het project binnen hun organisatie. De deelnemende mondzorgcoaches hadden 

hun opleiding gekregen in 2019 (n=13), 2018 (n=11) en 2016 (n=3).  

Naar aanleiding van de resultaten zijn er actiepunten voor het project opgesteld, waar in 2020-2021 

mee aan de slag zou worden gegaan (bijlage 2).   

4.1. Mondscreenings in de organisatie 

4.1.1. Stellingen 
Iedere deelnemer werd gevraagd een score te formuleren van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 

(helemaal akkoord) op onderstaande vragen. De specifieke tabellen met verdeling van de antwoorden 

zijn terug te vinden in bijlage 3. 

➢ Stelling: de mondscreening(s) hadden een positieve impact op het aantal personen dat effectief 

bij de tandarts geraakte. 

Van de 23 personen die deze stelling beantwoordden, was slechts 1 persoon het oneens met de stelling 

(score 2).  De grote meerderheid ging akkoord (48%, n=11) of helemaal akkoord (26%, n=6) met de 

stelling dat de mondscreenings een positieve impact hadden op de verdere toeleiding naar de tandarts. 

➢ Stelling: door de mondscreening(s) ben ik meer mensen uit mijn organisatie naar de tandarts 

beginnen begeleiden 

Uit deze stelling bleek dat het organiseren van laagdrempelige mondscreenings niet enkel een 

positieve impact had op het aantal personen dat effectief bij de tandarts geraakte, maar ook dat dit 

(deels) te wijten was aan een toegenomen activiteit van de coaches na deze screenings. 13.6% (n=3) 

gaf aan dat de screenings geen invloed hadden op hun eigen actieve toeleiding van mensen uit hun 

organisatie (score 1 of 2), terwijl 54,5% (n=12) van de organisaties wel een score van 4 (31.8%) of 5 

(22.7%) gaven  

➢ Stelling: de mondscreening(s) beantwoordde(n) aan mijn verwachtingen 

Ook hier is het resultaat grotendeels positief, waarbij de meerderheid 68% (n=15) aangaf dat de 

mondscreenings voldeden aan hun verwachtingen (32% helemaal akkoord, 36% akkoord). De overige 

32% gaf een neutrale score van 3 op deze vraag.  

➢ Stelling: de screening(s) was/waren voor de deelnemers geslaagd 
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Hoewel deze stelling werd ingevuld door derden en dus geen rechtstreeks beeld geeft van de 

effectieve perceptie van de deelnemers aan de mondzorgscreening, had toch 77.2% (n=17) van de 

deelnemers het gevoel dat de screenings binnen hun doelgroep als geslaagd werden aanvaard (score 

4 of 5). Slechts 1 deelnemer gaf een negatieve score van 2 op deze stelling.   

➢ Stelling: de screening(s) was/waren voor mijn organisatie geslaagd 

Wanneer de algemene perceptie bevraagd werd op organisatieniveau, bleek ook hier een overwegend 

gelijklopende positieve reactie als op de vorige vraag, met 72.7% (n=16) scores van 4 (50%) of 5 

(22.7%). Geen enkele organisatie gaf een score lager dan 3 voor deze stelling 

➢ Stelling: de tandenborstel en tandpasta werden positief onthaald door de deelnemers 

Iedere persoon die deelneemt aan een mondscreening, krijgt een pakketje met daarin een 

tandenborstel, tandpasta en folder met tips. De gratis tandenborstel en tandpasta bleken, althans 

vanuit de perceptie van de organisatie, een voltreffer, met 71.4% van de deelnemers (n=15) die de 

maximale score van 5 aangaven. Er waren ook 2 deelnemers die de laagste score 1 aanduidden, maar 

dit bleek achteraf eerder te wijten aan een laattijdige levering van de pakketten, waardoor er geen 

poetspakketten aanwezig waren op deze specifieke screening. Deze score is daarom ook eerder een 

reactie op een praktisch ongemak, dan wel op de poetspakketten zelf.    

➢ Stelling: de mondzorgfolders werden positief onthaald door de deelnemers 

De folder werd duidelijk als minder positief gepercipieerd dan de poetspakketten, vanuit het oogpunt 

van de organisatie. Meer dan de helft van de personen die deze stelling beantwoordden (52.4%, n=11) 

gaf de neutrale score 3. Dit kan mogelijks te wijten zijn aan het idee dat de folder een minder kostbaar 

(duur) cadeau is voor de deelnemers, of omdat de organisatie de effecten van de folder op de 

doelgroep moeilijk kan inschatten. Zeven personen (33.3%) gaven een positieve score aan de folder, 3 

personen (14.3%) een uitgesproken negatieve score van 1. Twee van deze personen waren dezelfde 

als diegenen die ook op de vorige stelling de laagste score gaven. Mogelijks speelt hier dezelfde reden 

van laattijdige levering.  

➢ Stelling: deelnemers vonden de mondzorgfolders helder en begrijpelijk 

De scores voor deze stelling lopen nagenoeg gelijk met die van de voorgaande, met 11 neutrale scores, 

6 positieve scores en 3 negatieve. Ook deze stelling werd bevraagd over de deelnemers en niet aan de 

deelnemers, wat mogelijks tot vertekende resultaten leidt. Om het begrijpen van de folder 

daadwerkelijk te meten, is een indicator op doelgroepniveau noodzakelijk. In tussentijd werd de 

oorspronkelijke IMG-folder aangepast aan de huisstijl van Gezonde Mond, en werd deze folder 

omgevormd tot de algemene folder die vanuit Gezonde Mond onder de bevolking wordt verspreid. 

4.1.2. Open vragen 
Aansluitend op de stellingen, konden de deelnemers hun belangrijkste feedback verder mondeling 

toelichten. Onderstaande tabel bevat alle antwoorden die per vraag werden gegeven. Deelnemers 

konden verschillende zaken aangeven per vraag, waardoor het aantal antwoorden niet overeenstemt 

met het aantal deelnemers.  

Over het algemeen werd de laagdrempeligheid van de mondscreening door de deelnemende 

organisaties in de verf gezet. Mensen in kansarmoede konden kennismaken met het werk van de 

tandarts zonder angst voor behandeling of kostprijs, en kregen daarbij ook nog duidelijk advies over 

hun persoonlijke mondgezondheid, zowel op vlak van preventie als behandelnood. 
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Ter nuance dient zeker aangehaald te worden dat ondanks de drempelverlagende invloed van de gratis 

screening, de drempel nooit helemaal wordt weggewerkt. Hoewel er een zekere flexibiliteit werd 

toegelaten voor mensen die nog extra wilden komen of laattijdig op hun voorziene afspraak 

aankwamen, zijn er altijd mensen die het moment van de screening missen. Niet zelden volgde bij een 

afwezigheid de reactie “zo jammer, die kon het echt wel gebruiken” bij de mondzorgcoach. Met andere 

woorden, ook al richt IMG zich specifiek tot personen in kansarmoede, kan er toch ook binnen deze 

groep een Mattheüseffect optreden, waarbij de meest mondige en vaardige mensen uit deze subgroep 

toch makkelijker de weg vinden naar de screening.  

 

DIT VOND IK ZEER POSITIEF AAN DE MONDSCREENING 

 Aantal 

Er werd een duidelijke verwijsbrief meegegeven aan de patiënt 4 

De patiënt werd zich bewust van zijn/haar mondgezondheid 4 

Goede samenwerking en begeleiding vanuit het project 2 

Het meegeven van folders/tandpasta 1 

Het geven van duidelijke uitleg en educatie tijdens de screenings 5 

Bezoekers werden aangemoedigd om ook bij de tandarts te gaan 2 

zeer laagdrempelig 5 

Volledig gratis 1 

Vooral jongeren werden bereikt 1 

Betekent een duidelijke start van het project 1 

zachte aanpak 1 

grote opkomst 1 

DIT MISTE IK NOG TIJDENS DE MONDSCREENING 

Iets meer tijd nadien om kort te bespreken hoe het verlopen is 1 

We bereiken nog niet de meest kwetsbaren 1 

We hadden zelf nog niet voldoende ervaring om tips te geven over een 
goede mondgezondheid  

2 

sommige kandidaten kwamen niet opdagen 1 



 

  
IEDERS MOND GEZOND 18 

 

Digitale ondersteuning met verslag en opvolging kon beter 1 

DEZE MENSEN (ACHTERGROND, STATUUT, ...) KON IK MET DE 
MONDSCREENING NIET BEREIKEN 

Mensen die werken overdag 1 

Ouderen 1 

Mensen van allochtone origine 2 

mensen met angst voor de tandarts 2 

Ik kon iedereen bereiken 2 

Heel divers, moeilijk te bepalen 1 

Mensen bij wie meer aanklampend gewerkt moet worden 1 

Mensen met psychiatrische problematieken 1 

IK HEB VOLGENDE VRAAG, OPMERKING OF VERBETERPUNT 

Eerst lokale tandartsen contacteren voor verdere zorg en dan pas de 
screening organiseren    

1 

Iets meer tijd voorzien per patiënt 1 

Lokaal een budget voorzien voor de niet-terugbetaalde zorg voor mensen 
met een laag inkomen 

1 

Affiches in verschillende talen 1 

de vragenlijst rond preventie is te beknopt 1 

 

4.2. Samenwerking met het team van IMG 

4.2.1. Stellingen 
➢ Stelling: ik kon met al mijn vragen bij het team van IMG terecht 

Een grote meerderheid (69.6%, n=16) van de organisaties was helemaal akkoord met deze stelling en 

gaf de maximale score van 5. Geen enkele deelnemer gaf een negatieve score aan deze stelling. Er 

dient natuurlijk wel in rekening te worden gebracht dat de bevraging ook uitging van IMG, waardoor 

deelnemers mogelijks positiever antwoordden vanuit sociaal wenselijk oogpunt. 

➢ Stelling: het team gaf bruikbare antwoorden op mijn vragen, die me echt verder hielpen met 

mijn coachingopdracht  
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Niet alleen bleken de medewerkers van IMG vlot bereikbaar voor vragen, maar ook de antwoorden 

die werden gegeven op deze vragen werden positief beoordeeld door de deelnemers. Op deze stelling 

gaf 50% (n=11) de maximale score van 5; 27.3% (n=6) gaf een score van 4 en 22.7% (n=5) gaf de 

neutrale score van 3. Ook hier kende niemand een negatieve score toe aan deze stelling. 

4.2.2. Open vragen 
Ook tijdens de open vragen bleek de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het team op een positieve 

manier erkend te worden door de deelnemende organisaties. De hulp en ondersteuning werden 

eveneens gewaardeerd. Als belangrijkste aandachtspunt werd de ondersteuning bij het zoeken van 

tandartsen in de buurt aangegeven. 

 

DIT SPRONG ER IN MIJN CONTACT MET HET TEAM UIT VOOR MIJ 

 Aantal 

Zeer toegankelijk 3 

veel interesse en vriendelijke bereidwilligheid 1 

snelle antwoorden en ondersteuning 3 

goede begeleiding en ondersteuning 2 

ervaring van het team 1 

Aangename en positieve communicatie 1 

overleg rond casussen en aanpak 1 

DIT MISTE IK NOG BIJ HET TEAM 

Feedback 1 

meer ondersteuning bij het vinden van tandartsen in de buurt 1 

IK HEB NOG VOLGENDE VRAAG, OPMERKING OF VERBETERPUNT 

folder/uitleg over terugbetaling  1 

Het zou welkom zijn mocht IMG ook op hoger niveau de drempels kunnen 
aankaarten, die vaak het gevolg zijn van wettelijke bepalingen 
(nomenclatuur, derde betalersregeling 

1 

Meer hulp bij het vinden van tandartsen in de buurt zou een hele grote 
hulp zijn 

1 
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4.3. Gebruiksvriendelijkheid van het registratiesysteem 

4.3.1. Stellingen 
Voor het project werd een digitaal registratiesysteem ontwikkeld (zie verder), dat de 

mondzorgcoaches in staat stelt om op een beveiligde en vertrouwelijke manier gegevens te 

consulteren van de screenings, afspraken in te boeken en de mensen uit hun organisatie verder op te 

volgen in hun traject naar de professionele mondzorg. Om dit systeem onder de knie te krijgen, ontving 

iedere coach een individuele opleiding in hun eigen organisatie, waarbij iemand van het team van IMG 

hen alle modaliteiten van het systeem uitlegde en demonstreerde. 

➢ Stelling: ik vind het online-registratiesysteem handig en overzichtelijk 

Het registratiesysteem wordt in het algemeen bevonden als een overzichtelijk en handig. Slechts 1 

deelnemer was het helemaal eens met de stelling en 2 deelnemers gaven een score van 2, terwijl 9 

deelnemers (42.9%) een score van 4 of 5 gaven.  

➢ Stelling: ik vind het online-registratiesysteem makkelijk om te gebruiken 

De distributie van de scores op deze stelling is exact gelijk aan deze op de vorige stelling. Belangrijk is 

om rekening te houden met het gebrek aan ervaring en de vereiste leercurve bij de mondzorgcoaches. 

Dit kan wellicht ten dele het grote aantal neutrale antwoorden (score 3) verklaren (42.9%, n=9) op 

beide stellingen. Voldoende herhaling en begeleiding zal hierbij belangrijk blijven.   

➢ Stelling: in 2019 gebruikte ik het systeem actief om tandartsafspraken te maken en informatie 

bij te houden 

Uit deze stelling blijkt een zekere digitale kloof tussen de organisaties. 45% (n=9) van de deelnemers 

gaf aan het systeem niet te hebben gebruikt om zelf hun afspraken bij te houden en de 

doorverwijzingen te organiseren (score 1 of 2). Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen zijn dat veel 

organisaties hun eigen organisatiestructuur en communicatiemiddelen hanteren. Dit werd dan ook als 

hoofdreden aangehaald in de open vragen, naast het feit dat niet alle organisaties in 2019 actief 

doorverwezen naar tandartsen.  

Vooral binnen de eigen werking van IMG is een goed digitaal platform absoluut noodzakelijk om 

efficiënt te werken, zowel voor de medewerkers als de tandartsen die de mondscreenings uitvoeren. 

Voor organisaties met een individuele mondelinge cultuur tussen hulpverlener en cliënt kan deze nood 

minder groot zijn. 

4.3.2. Open vragen 

DIT ZORGDE ERVOOR DAT IK HET SYSTEEM NIET GEBRUIKTE IN 2019 

 aantal 

Ik maakte gebruik van eigen systeem 4 

Een collega deed het in mijn plaats 1 

Tijdsdruk 1 

Geen onderlegde computergebruiker 1 
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Ingewikkeld 2 

nog overgangsperiode om er goed mee te leren werken 2 

Er werden nog geen echte doorverwijzingen uitgevoerd in 2019 4 

IK HEB NOG VOLGENDE VRAAG, OPMERKING OF VERBETERPUNT 

Het zou mooi zijn mocht er een koppeling kunnen zijn tussen het online 
registratiesysteem en het eigen systeem/dossier van de organisatie 

1 

Meer overzicht, met eenvoudig doorklikken 1 

Een systeem waarbij je met enkele simpele klikken de registratie hebt 
volbracht 

1 

  

4.4. Opleiding 
Aangezien de opleiding tot mondzorgcoach regelmatig werd bijgewerkt en geüpdatet, werden in deze 

bevraging enkel de mensen bevraagd die de opleiding hadden voltooid in 2018 en 2019 (n=24). Niet 

elke deelnemer gaf echter een antwoord op iedere stelling.  

Het betreft in deze evaluatie dus ook de tweedaagse opleiding, pas in 2021 werd de theoretische 

opleiding tot 1 dag herleid. 

4.4.1. Stellingen 
➢ Stelling: de opleiding voldeed aan mijn verwachtingen 

De opleiding tot mondzorgcoach scoort in het algemeen zeer goed. Op deze stelling gaf 95% van de 

deelnemers een score van 5 (47.6%, n=10) of 4 (47,6%, n=10) Slechts 1 deelnemer gaf de neutrale 

score van 3 en geen enkele deelnemer gaf een negatieve score.  

➢ Stelling: de cursus was goed opgebouwd 

Ook de inhoud van de opleiding werd zeer positief geëvalueerd.  Opnieuw ging 95% (n=19) akkoord 

met deze stelling, waarbij 60% (n=12) van de 20 respondenten de maximale score van 5 gaf voor deze 

stelling.   

➢ Stelling: de inhoud was zinvol 

Deze stelling vertoont nagenoeg een identieke spreiding als de voorgaande stelling, met 95% van de 

deelnemers die akkoord (40%, n=8) of helemaal akkoord gingen (55%, n=11) en 1 persoon die een 

score gaf van 3. 

Naast zinvol, werd de inhoud van de opleiding ook als duidelijk beschouw (95% score 4 of 5) en 

voldoende praktijkgericht (85% score 4 of 5). 

➢ Stelling: voor de opleiding voelde ik mij beter geïnformeerd over mondzorg(drempels) 

Ook deze stelling kende een vrij identiek verloop als de vorige, met 60% (n=12) score 5, 35% (n=7) 

score 4 en 5% score 3 (n=1) 
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➢ Stelling: door de opleiding heb ik (nog) meer vertrouwen gekregen om binnen mijn organisatie 

mondzorgacties te ondernemen en mensen naar de tandarts toe te leiden 

Volgens de mondzorgcoaches leidde de opleiding niet alleen tot een toegenomen kennis, maar was 

het voor hen ook een bron van motivatie en vertrouwen om zelf acties te ondernemen. 60% van de 

respondenten (n=12) gaf de maximale score op deze stelling, 20% (n=4) ging akkoord en 15% (n=3) gaf 

een neutrale score van 3. Er was met andere woorden niemand die niet akkoord ging met de stelling.   

➢ Stelling: door de opleiding ben ik binnen mijn organisatie effectief (nog) meer aan 

mondzorgpreventie beginnen doen. 

Wanneer de stelling naar motivatie en vertrouwen ook effectief vertaald wordt naar effectieve acties 

in de praktijk, zien we weliswaar nog steeds hoge scores, maar toch een lichte terugval. 65% (n=13) 

van de respondenten gaf een score van 5 (35%) of 4 (30%). Twee deelnemers (10%) gaven een score 

van 1. In hun organisatie was na de opleiding nog geen verdere actie ondernomen. 

Op de vraag of de deelnemers door de opleiding ook effectief meer mensen naar de tandarts zijn gaan 

begeleiden, zien we een gelijkaardige cijfers, met 60% (n=12) akkoord of helemaal akkoord, 35% (n=7) 

neutraal en 10% (n=2) helemaal niet akkoord. 

Op basis van deze stellingen werd de opleiding niet alleen als positief beschouwd op het moment van 

de opleiding zelf, maar bleek het ook een goede aanzet om met de verworven kennis effectief aan de 

slag te gaan op het terrein. 

4.4.2. Open vragen 
In de onderstaande tabel werden de reacties van de deelnemers integraal geciteerd. Belangrijk is om 

te vermelden dat op de vraag “deze informatie miste ik tijdens de opleiding” geen enkele deelnemer 

aangaf iets te hebben gemist in de opleiding. Om die reden werd deze vraag niet opgenomen in de 

tabel, maar het feit dat de informatie door alle deelnemers als volledig werd beschouwd, is op zich al 

een belangrijke indicator. Enkel bij de laatste vraag haalde één deelnemer aan dat meer informatie 

over het regelen van behandelkosten wenselijk was. 

 

DIT SPRONG ER TIJDENS DE OPLEIDING VOOR MIJ UIT 

 aantal 

“Heldere uitleg, fijn gebruik van metaforen en kadering van situaties” 1 

“De manier van opleiden maakt dat de inhoud goed werd onthouden” 1 

“Een aantal mythes over mondhygiëne en tandartskosten werden 
doorprikt” 

1 

“onderbouwde wetenschappelijke kennis” 1 

“de duidelijke taal” 1 

“de samenhang: verbinding praktijk-theorie vanuit diverse invalshoeken” 1 
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“geweldige taalbeheersing van de docent” 1 

IK HEB NOG VOLGENDE VRAAG, OPMERKING OF VERBETERPUNT 

“Soms is het feit dat de opleiding 2 dagen is een drempel om andere 
coachen vanuit de samenwerkingspartners (buurtwerkingen, CAW) toe 
te leiden.  Misschien is in de toekomst een compactere versie mogelijk in 
functie van een breder draagvlak?” 

1 

“Als je niet intensief rond dit thema bezig bent, vervaagt de opgedane 
kennis een beetje” 

1 

“meer info over kostenregeling” 1 

 

4.5. Evaluatie van het eigen coachen 
Naast een bevraging over de onderdelen van het project IMG, werden de deelnemers in het gesprek 

ook bevraagd naar hoe zij hun eigen werk als mondzorgcoach zouden evalueren. Hierbij werd zowel 

gepeild naar de zaken die goed liepen, als de zaken die hun werk als coach bemoeilijkten. 

Uit de antwoorden van de deelnemers bleek dat ze over het algemeen vlot het gesprek over 

mondgezondheid kunnen aanknopen met de mensen in hun organisatie. Ook het organiseren van 

mondscreenings en het opvolgen van afspraken bij tandartsen verliepen bij de meeste deelnemers 

vlot. Toch waren er duidelijke verschillen merkbaar tussen verschillende organisaties. Sommige 

mondzorgcoaches ondervonden geen enkele hinder om afspraken te kunnen maken bij lokale 

tandartsen in de buurt, terwijl anderzijds wel door 12 deelnemers werd aangehaald dat ze moeite 

hadden om tandartsen te vinden om mee te werken, veelal door beperkte beschikbaarheid 

(patiëntenstop, te drukke agenda, pensionering). Ook al betreft het hier vaak regionale verschillen, 

toch dient deze drempel als belangrijk aandachtspunt te worden meegenomen.  

Naast het vinden van tandartsen in de buurt, werden ook tijdsgebrek (n=6) en weinig motivatie bij de 

doelgroep (n=7) aangehaald als drempels die het werk als mondzorgcoach bemoeilijken.   
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5. Communicatie 

5.1. Interne communicatie 

5.1.1. CoSys 
In 2020 is gestart met de bouw van een nieuw intern communicatiesysteem (CoSYs).  Uitbreiding van 

het project en de aanwerving van nieuwe projectmedewerkers maakt dat dit nodig is om de interne 

communicatie zo duidelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het communicatiesysteem zal 

uitkomst bieden bij het adequaat registreren van gegevens van organisaties, mondzorgcoaches, 

gemaakte afspraken, en andere zaken die tot projectplanning behoren.   

5.1.2. PreSys 
In 2019 is er een prestatiesysteem (PreSys) gebouwd, waarin de werknemers van de projecten van 

Gezonde mond de eigen prestaties kunnen registreren (figuur 4). Hierdoor maakt men inzichtelijk 

wanneer er aan welke doelstelling is gewerkt, met welke tijdsduur, en op welke locatie. Een 

gekoppelde agenda geeft per gekozen periode (dag/week/maand) overzichtelijk weer wie wanneer 

werkt. 

 

Figuur 4: Prestatiesysteem  

 

5.2. Externe communicatie 

5.2.1. Infomap coaches online 
Middels een online gedeelde map zijn diverse documenten aan de mondzorgcoaches beschikbaar 

gesteld, zoals de slides van de opleiding, steekkaarten met beknopte informatie over 

mondgezondheid, folders, en een handleiding voor het registratiesysteem van het project. Deze 

materialen kan men inzetten bij het fungeren als mondzorgcoach.  
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5.2.2. Nieuwsbrief 
Enkele mondzorgcoaches gaven aan dat ze graag op de hoogte zijn van de gebeurtenissen rond het 

project van andere organisaties. Om op deze vraag in te gaan is een nieuwsbrief voor het project Ieders 

Mond Gezond in het leven geroepen. De nieuwsbrief wordt vier keer per jaar verzonden naar de 

mondzorgcoaches. In 2020 werd voor de eerste keer een nieuwsbrief verzonden naar 

mondzorgcoaches die zich hiervoor hadden ingeschreven. De nieuwsbrief bestond uit verschillende 

onderdelen: een voorstelling van de projectmedewerkers, een overzicht van de organisaties waar we 

actief zijn, nieuwtjes en ten slotte met de agenda voor 2021. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief 

steeds vaste elementen laat terugkomen. Zo willen we graag elke keer iemand uit het werkveld aan 

het woord laten. In de toekomst zou het ook als brug moeten fungeren tussen de verschillende coaches 

en andere partners. Een voorbeeld van de nieuwsbrief kan u terugvinden in bijlage 4. 
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6. Samenwerkingen vanuit Ieders Mond Gezond 
Ieders Mond Gezond heeft een breed netwerk van organisaties. Zowel op het niveau van de doelgroep 

als op het niveau van de locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisaties (LOGO’s). IMG gezond 

biedt ondersteuning aan de mondzorgcoaches en gaat steeds actief op zoek naar nieuwe organisaties 

om een samenwerking mee aan te gaan. In bijlage 5 vindt u een overzicht van de organisaties waar in 

2019 en 2020 mee werd samengewerkt.  

De hoofddoelstelling van IMG blijft steeds om lokale mensen toe te leiden naar lokale tandartsen in 

hun buurt, met de hulp van lokale mondzorgcoaches. Omwille van die lokale eigenheid zal IMG steeds 

proberen om lokale initiatieven te ondersteunen en zorgt het voor een duurzame verankering in lokale 

structuren. Een belangrijk begrip hierbij is ‘empowerment’: het is niet de bedoeling van IMG om de 

zorg voor personen in kansarmoede over te nemen, maar wel om lokale intermediairen in staat te 

stellen om zélf het heft in eigen handen, en hierbij steeds minder steun vanuit IMG te moeten 

verkrijgen. Ieders Mond Gezond is immers zelf ook ooit gestart als een lokaal initiatief met een paar 

vrijwilligers, dat met beperkte middelen maar veel enthousiasme uitgroeide tot het Vlaams project 

waarvan u nu het rapport leest. Vanuit die ingesteldheid en expertise willen we gelijkaardige 

initiatieven aanwakkeren en ondersteunen.  

Op die manier heeft IMG de voorbije jaren al enkele belangrijke zaadjes geplant die door de inzet van 

lokale mondzorgcoaches en beleidsmakers konden uitgroeien tot good practices binnen de 

eerstelijnszorg. Binnen elk van de organisaties waar mondzorgcoaches actief zijn, werden al mooie 

lokale resultaten geboekt. Twee van de meest opvallende initiatieven worden hieronder aangehaald.   

6.1. SMILE Leuven 
In 2016 volgden medewerkers van 3 Leuvense wijkgezondheidscentra (WGC De Ridderbuurt, WGC De 

Central, WGC Caleido) en andere welzijnsorganisaties de tweedaagse opleiding tot mondzorgcoach. 

Hieropvolgend werden vanuit IMG verschillende screenings georganiseerd, waarbij mensen vanuit de 

WGC’s en andere welzijnsorganisaties werden doorverwezen naar lokale tandartsen.  

In 2017 hadden de lokale mondzorgcoaches een dermate goede band opgebouwd met lokale 

tandartsen en welzijnsorganisaties, dat zij in staat waren op autonome basis screenings te organiseren 

binnen de WGC’s. Hiervoor werd een praktijkruimte voorzien in WGC De Central. Door het aanvragen 

van bijkomende lokale projectsubsidies via de provincie Vlaams-Brabant, kon het lokale IMG-project 

in Leuven uitgebouwd worden tot SMILE = Samenwerking Mondzorg In de stad LEuven 

(https://www.smileproject.be/). Er is nog steeds een band met IMG, maar deze beperkt zich tot 

samenwerking op vlak van opleiding, bijscholing & ICT.  

SMILE ging een lokale samenwerking aan met de opleiding Mondzorg van UCLL, waardoor 

mondscreenings op regelmatige basis kunnen uitgevoerd worden in samenwerking met de studenten 

mondzorg.  

Vanuit SMILE werd een bijkomende projectsubsidie bekomen bij de Vereniging van Vlaamse Steden 

en Gemeenten (VVSG), waardoor het project zich verder kan ontwikkelen binnen de Leuvense 

Eerstelijnszone. Ook nu blijft Gezonde Mond (IMG) als partner betrokken.    

6.2. Gezondheidsgidsen Gent 
Ook in Gent werden van bij aanvang in 2015-2016 verschillende mondzorgcoaches opgeleid binnen 

lokale armoedeorganisaties. Door een nauwe samenwerking tussen deze organisaties, hun 

mondzorgcoaches en de Stad Gent, werd IMG een gekend project. Dit leidde er onder meer toe dat de 
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Stad Gent voor haar officiële folder met mondgezondheidstips tijdens de ‘Maand van de tand’ (maart 

2020) gebruik maakte van de folders van Gezonde Mond/IMG (zie bijlage 6).  

 

De nood aan individuele zorgbegeleiding blijft echter niet beperkt tot mondgezondheid alleen. Vanuit 

een multi-disciplinaire aanpak werd een samenwerking aangegaan met het project ‘Community Health 

Workers’, waarbij kwetsbare groepen begeleid worden naar de eerstelijnszorg 

(https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/gezondheidsgidsen-begeleiden-

kwetsbare-groepen). Verschillende mondzorgcoaches van IMG volgden intussen ook de opleiding tot 

gezondheidsgids en leiden niet enkel toe tot mondzorg, maar ook tot andere gezondheidsdiensten 

binnen de eerstelijnszorg. Anderzijds werd ook een luik mondgezondheid toegevoegd aan de opleiding 

tot gezondheidsgids, waardoor mondgezondheid ook als belangrijk thema werd geïntegreerd binnen 

de bredere opleiding tot gezondheidsgids. Het werken met gezondheidsgidsen werd eveneens door 

de VVSG aanvaard als project, waardoor dit (net als SMILE in Leuven) verder kan uitgebouwd worden 

in de toekomst.  

 

Naast de samenwerking met de gezondheidsgidsen, gingen lokale mondzorgcoaches en 

armoedeorganisaties een samenwerking aan met de opleiding Mondzorg van Arteveldehogeschool. 

Verschillende Gentse armoedeorganisaties, verenigd onder de noemer KRAS, kunnen intussen gratis 

afspraken inboeken voor een preventief nazicht + tandsteenreiniging + mondhygiëne-instructie bij 

studenten van de opleiding Mondzorg, als vervanging/aanvulling van de screenings die binnen IMG 

worden uitgevoerd. Op deze momenten zijn ook mondzorgcoaches aanwezig, die meteen een afspraak 

kunnen maken met lokale tandartsen, wanneer een curatieve behandelnood wordt vastgesteld door 

de mondhygiënisten. Deze mondzorgcoaches zorgen er dan ook voor dat de patiënt administratief in 

orde is en tijdig aanwezig is op de afspraak met de tandarts. Door deze multidisciplinaire 

samenwerking tussen mondzorgcoaches, mondhygiënisten, OCMW Gent en tandartsen, wordt een 

laagdrempelige en toegankelijke eerstelijnszorg in de praktijk gebracht voor de meest kwetsbaren.  

 

  

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/gezondheidsgidsen-begeleiden-kwetsbare-groepen
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/gezondheidsgidsen-begeleiden-kwetsbare-groepen
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7. Beschikbare materialen 
7.1. Voor de coaches 

7.1.1. Handboek 
De tweedaagse opleiding werd door de betreffende lesgevers volledig uitgeschreven in een handboek, 

dat in 300 exemplaren werd gedrukt en aan iedere mondzorgcoach werd geschonken tijdens de 

opleiding (figuur 7). Het boek telt 96 pagina’s, en de inhoud werd volledig nagelezen door niet-

tandheelkundigen, zodat het ook volledig te begrijpen is door leken. Het boek kan ook verspreid 

worden onder andere gezondheidswerkers uit de eerstelijnszorg of geïnteresseerde intermediairen 

buiten het project. De syllabus kan eveneens online teruggevonden worden op de website van 

Gezonde Mond. 

Naast het handboek werden voor de mondzorgcoaches ook praktische steekkaarten ontwikkeld. Deze 

‘quick reference cards’ vatten de belangrijkste informatie per hoofdstuk samen op 1 A4-blad. De 

steekkaarten werden afzonderlijk afgedrukt op polyester, zodat ze onkreukbaar en vlekresistent zijn. 

Dit laat de coach toe om de kaarten te gebruiken als preventieve tool binnen de eigen organisatie. 

 

Figuur 7: Het handboek van de tweedaagse opleiding (Lambert, Janssens, Palmers et al., 2017) 

 

7.1.2. Registratiesysteem 
In november 2017 werd het online registratiesysteem voor het eerst in gebruik genomen, met 

persoonlijke login en wachtwoord. Dit systeem laat toe om op een gestructureerde en veilige manier 

gegevens te bewaren van deelnemers uit de doelgroep. De vrijwillige tandartsen geven de mondstatus 

en andere relevante gegevens in, waarna meteen en ter plaatse een gepersonaliseerde verwijsbrief 

met de onderzochte persoon meegegeven kan worden of per e-mail verzonden. Wanneer contact 

wordt opgenomen met een lokale tandarts voor een afspraak, kan deze afspraak als taak in het 

systeem worden ingegeven. Zowel de onderzochte persoon als de mondzorgcoach kunnen desgewenst 

via SMS herinnerd worden aan deze afspraak, zodat deze zeker niet vergeten wordt. 

Er wordt speciale aandacht besteed aan de beveiliging van persoonsgegevens (GDPR). De 

mondzorgcoaches kunnen via hun persoonlijke login enkel aan de gegevens die gekoppeld zijn aan hun 

eigen organisatie. Zij ondertekenden hiervoor een document waarmee zij zich verbinden aan de 

geheimhoudingsplicht van gevoelige informatie. Ook iedere individuele deelnemer uit de doelgroep 
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ondertekent een informed consent formulier vooraleer de mondstatus wordt opgemaakt. De 

individuele gebruiker van de website krijgt een melding voor het gebruik van cookies, en onderaan de 

home-pagina kan iedere gebruiker alle privacy-gerelateerde informatie consulteren. 

7.1.3. Incentives 
Elk jaar is er een budget voorzien om de mondzorgcoaches een incentive ter vergoeding voor hun 

functie als mondzorgcoach te kunnen geven. Tot 2019 betrof dit een geldelijke vergoeding van €250 

voor elke opgeleide mondzorgcoach. Om het financieel houdbaar te maken werd eind 2019 beslist om 

vanaf 2020 enkel nog een geldelijke vergoeding te voorzien van €125 voor coaches met een 

vrijwilligersstatuut, en daarnaast werden voor alle coaches poetspakketten ter waarde van €125 

voorzien. Deze werkwijze maakt ook dat de vergoeding ingezet wordt om doelstellingen met 

betrekking tot preventie te behalen. 

Om te kosten zo laag mogelijk te houden hebben de projectmedewerkers van IMG zelf de aankoop 

van de materialen gedaan. Hierbij werd zorgvuldig bepaald hoe de kosten zo laag mogelijk gehouden 

konden worden bij de aankoop van kinder- en volwassentandpasta’s, en tandenborstels voor 

verschillende leeftijdscategorieën.  

Het af te geven aantal folders, tandpasta’s, tandenborstels en gripzakjes (om het geheel in te 

verpakken) per organisatie werd bepaald naar gelang er coaches actief waren bij die organisatie. 

Vervolgens konden de mondzorgcoaches het materiaal op beurt weer verdelen onder de doelgroep. 

In het totaal werden 28 organisaties bezocht. Onder de 28 organisaties werden in het totaal 8000 

tandenborstel en 8000 tandpasta’s verdeeld.  

7.1.4. Kennisclips  
Om de mondzorgcoaches voortdurend te kunnen ondersteunen bij hun taken, ook met behulp van 

overdracht van theoretische kennis ná het volgen van de opleiding, zijn eind 2020 inspanningen gedaan 

voor het vervaardigen van kennisclips. Deze clips kunnen dus dienen voor het opfrissen van kennis van 

bestaande coaches, maar ook ter introductie op verschillende onderwerpen die aan bod komen tijdens 

de opleiding voor mondzorgcoaches in spe. De thema’s ‘Preventieve mondzorg’ en ‘Voeding en 

mondgezondheid’ zijn deels uitgewerkt, en de clips moeten begin 2021 beschikbaar gesteld worden 

op de website van Gezonde Mond. In de toekomst hopen we dit uit te kunnen breiden met andere 

topics. 

 

7.2. Materiaal voor de doelgroep 
De mondzorgpakketjes, zoals deze verspreid werden onder de mondzorgcoaches als incentives, 

worden ook meegegeven aan alle personen in kansarmoede die deelnemen aan een mondscreening. 

Dit pakket bestaat uit een tandenborstel, tandpasta, en een folder die speciaal voor IMG werd 

ontworpen en gedrukt. Van deze folder werden 400 exemplaren gedrukt voor kinderen en 400 voor 

volwassenen. In 2019 werden de folders vernieuwd en de informatie werd geüpdatet (figuur 8). Deze 

folder wordt nu niet enkel voor het project Ieders Mond Gezond gebruikt, maar voor de diverse 

projecten die onder Gezonde Mond vallen. Verder heeft Stad Gent met toestemming een aangepaste 

folder voorzien voor ondersteuning van volwassenen  (bijlage 6). 
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Figuur 8: nieuwe folders voor kinderen en volwassenen 
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8. Samenvatting en besluit 
Uit dit rapport blijkt dat IMG voor de periode 2019-2020 met een totale personeelsbezetting van 1.3 

FTE actief was binnen 38 verschillende armoede- en welzijnsorganisaties in 22 verschillende steden 

en gemeenten in Vlaanderen. Tijdens deze periode van twee jaar werden 25 nieuwe 

mondzorgcoaches opgeleid en ontvingen 858 personen een gratis mondscreening binnen het project, 

uitgevoerd door 7 vrijwillige tandartsen. 

Het is ontegensprekelijk dat de werking en verdere ontwikkeling van IMG in zeer sterke mate geremd 

werd door het uitbreken van de COVID-19-pandemie en de hiermee samengaande maatregelen. De 

motor van IMG is immers het intensieve en directe contact met mensen in kansarmoede, lokale 

organisaties en stakeholders en lokale tandartsen.   

In 2020 kon geen enkele nieuwe mondzorgcoach opgeleid worden, door de steeds verlengde 

beperkende maatregelen. Indien op voorhand duidelijk was geweest dat de beperkende maatregelen 

het volledige jaar 2020 (en verder) zouden aanhouden, hadden wellicht toch nog online-opleidingen 

kunnen plaatsvinden in 2020. Helaas werd door de onbekendheid van het virus er steeds van uitgegaan 

dat de fysieke opleiding gewoon met enkele maanden kon worden uitgesteld. Dit verklaart meteen 

het lage totale cijfer van 25 nieuwe coaches, ondanks 55 nieuwe inschrijvingen voor de opleiding tot 

mondzorgcoach. Deze welzijnswerkers zullen verder opgeleid worden in 2021. 

Ondanks de lockdown bleven de medewerkers niet bij de pakken zitten. Er werden nieuwe 

communicatiemiddelen aangewend om ook via digitale weg en social distancing nieuwe organisaties 

kennis te laten maken met het project. Deze afstandscommunicatie vraagt meer werk voor minder 

return. Toch werden ook nieuwe zaken ontwikkeld: de opleiding werd volledig herwerkt tot een 

eendaagse opleidingsdag, gevolgd door een praktisch opleidingsmoment in de organisatie zelf. 

Daarnaast werd ook een digitale versie van de opleiding ontwikkeld, die de belangrijkste informatie 

bundelt in een 3 uur durende sessie. Dit online-alternatief kon reeds 3 maal uitgevoerd worden begin 

2021. 

Verder werd ook ingezet op verdieping en verder uitwerken van mondzorgprojecten in de bestaande 

organisaties. Dit leidde onder anderen tot nieuwe mondzorgprojecten binnen lokale eerstelijnszones, 

waar IMG als partner betrokken blijft.   

Ondanks de beperkende maatregelen konden in 2020 toch nog 348 personen gezien worden tijdens 

een mondscreening. Hiervoor werden strikte veiligheidsmaatregelen uitgewerkt en nageleefd, in 

samenspraak met de lokale organisaties. De bestaande mondzorgcoaches slaagden er ook in om 

verdere doorverwijzing naar lokale tandartsen te blijven voorzien, ondanks de zorgachterstand in de 

tandartspraktijken na 2 maanden verplichte sluiting tijdens de lockdown (maart-april 2020). De meer 

recent aangesloten organisaties en nieuwe kandidaat-mondzorgcoaches daarentegen wensten de 

actieve doorverwijzing nog uit te stellen tot na de corona-pandemie. Hopelijk kan in deze organisaties 

op volle sterkte van start gegaan worden in de loop van 2021. Het werkelijke effect van de beperkende 

maatregelen op de zorgachterstand en ongelijkheid op vlak van mondgezondheid en toegang tot zorg, 

zal pas duidelijk worden in de komende maanden en jaren, maar doet niet het beste vermoeden. Ieders 

Mond Gezond zal zich ook in de komende jaren blijven inzetten voor een toegankelijke mondzorg voor 

personen in kansarmoede, samen met lokale mondzorgcoaches, mondhygiënisten, tandartsen en 

beleidsmakers. We zijn bijzonder verheugd om dit vanaf 2021 niet langer te doen via een facultatieve 

projectsubsidie, maar als integraal onderdeel van het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde 

Mond). 
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Bijlagen  
Bijlage 1: vrijwilligerscontract 
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Bijlage 2: actiepunten 2020-2021 

 



 

  
IEDERS MOND GEZOND 37 

 

 



 

  
IEDERS MOND GEZOND 38 

 

 



 

  
IEDERS MOND GEZOND 39 

 

 

Bijlage 3: antwoorden stellingen bevraging IMG 
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Bijlage 4: nieuwsbrief 
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Bijlage 5: deelnemende organisaties 2019-2020 

Plaats Organisatie Actieve coaches 

ANTWERPEN 

Borgerhout WGC ’t Spoor 1 

Geel Lokaal bestuur Geel 1 

 Sociaal bestuur Geel 1 

Lier WGC De Zilveren Knoop 1 

Mechelen WGC Wel en Wee 1 

Mol Huis van het Kind Baldemore Vanaf 2021 

VLAAMS-BRABANT 

Leuven WGC De Central 4 

 WGC Ridderbuurt 3 

 WGC Caleido 4 

Tienen WGC Vierkappes 1 

Vilvoorde WGC De Vaart 1 

OOST-VLAANDEREN 

Aalter WGC De Toevlucht 1 

Eeklo Lokaal bestuur en jeugddienst 0* 

Gent Hand-in-hand Vluchtelingen 2 

 Orde van Malta, De Fontein 2 

 De Tinten vzw 8 

 Werkgroep vluchtelingen Gent 2 

 KRAS Gent 1 

 Een Hart Voor Vluchtelingen Gent 2 

 OCMW Gent  1 

 Doortrekkersterrein Gent Vanaf 2021 

Geraardsbergen Stop Armoede vzw 1 

 Lokaal bestuur – Wijkcentrum De Poort 1 

 Lokaal bestuur – Huis van het Kind  3 

Lokeren Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
vzw 

5 

 De Moazoart 1** 

Merelbeke OCMW Merelbeke  2 

Ronse Grijkoort vzw 3 

Zele Noodwinkeltje 1** 

Zelzate Lichtpunt vzw 2 

WEST-VLAANDEREN 

Ieper Welzijnsschakel Tegoare  2 

Kortrijk VCLB Groeninge 1 

 Wijkteam OCMW 1 

 Sint-Michielsbeweging 2 

 CAW Zuid-West-Vlaanderen 1 

Oostende  Huis van het Kind Oostende – Het 
Inloopteam De Viertorre 

1 

 CIG Ten Anker 1 

Wervik Love-in-action 3 

LIMBURG 

Beringen OCMW en Wijkcomité 0* 
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Genk Buurtgezondheidscentrum Althea Vanaf 2021 
* actieve begeleiding naar tandarts, maar zonder opleiding 
** eind 2020 niet meer actief



Bijlage 6: folder volwassenen Stad Gent 
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